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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

       “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

  
São Paulo, 02 de agosto de 2010. 
 

“E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos,  
vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações”. Atos 2.42 

 

 

A Coordenação do Departamento Local de Escola Dominical: 
As professoras e professores da Escola Dominical: 
Aos pastores e pastoras da Igreja Metodista 
 
Graça e Paz em Cristo Jesus! 
 

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL  
E  

DIA NACIONAL DA ESCOLA DOMINICAL 
 

Uma escola dominical só tem sentido se for feita com a comunidade. Ela precisa ser um espaço onde 
todas as pessoas sintam-se acolhidas e motivadas a permanecer. Com o objetivo de fortalecer a Escola 
Dominical e estimular que maior número de pessoas participe da mais importante agência de educação 
cristã na nossa igreja local. O Departamento Nacional de Escola Dominical lançou no início de junho, no 
Encontro Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical a campanha “Escola Dominical feita pra mim e 
pra você”. A seguir além de mais informações sobre a campanha vocês encontrarão sugestões para 
celebrar, em sua igreja local, o Dia da Escola Dominical, que será no 3º domingo de setembro, dia 19. 
 
1. A Campanha “Escola Dominical feita pra mim e pra você” 
 
 Objetivos da Campanha: 
- Promover nas igrejas locais ações que valorizem e revitalizem a escola dominical; 
- Fomentar em nível nacional uma identidade temática e doutrinária para a Escola Dominical; 
- Cativar mais pessoas a se tornarem participantes da escola dominical, quer como alunos ou alunas ou 
como parte da equipe de trabalho da mesma; 
- Reforçar no ministério pastoral a responsabilidade de promoção e assistência à Escola Dominical;  
 

 Tema da Campanha: “Escola Dominical feita pra mim e pra você” 
 

 Versículo Bíblico: “E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em 
amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações”. Atos 2.42 
 

 Imagem da Campanha da Escola Dominical: produzida pela aluna da escola dominical Adriana Pires da 
Igreja Metodista da Barra, 1ª RE. 
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 Músicas da Escola Dominical: a partir do tema da escola dominical, duas músicas foram elaboradas, 
uma para juvenis, jovens e adultos/as feita por Gelson e Fabiano da 1ª Re e outra para crianças, feita por 
Neusa Cezar da 3ª RE. Para baixar a musica e o playback clique em 
 
 Vídeos motivacionais para a Escola Dominical: A equipe do Departamento Regional de Escola 
Dominical da 1ª RE fez alguns vídeos motivacionais para a ED. Para ter acesso escreva para 
escoladominical@metodista.org.br 
Observação: por uma questão legal não podemos disponibilizar os links no site, é preciso enviar um 
email solicitando os mesmos 
 
 Literatura de Cordel da campanha: O casal Rose Beserra e Daniel Bandeira da REMNE produziram um 
lindo cordel sobre a campanha (segue em anexo). 
 
 Brindes para divulgação da campanha: uma das formas de divulgar a campanha em sua igreja local é 
fabricando brindes para distribuir entre alunos, alunas e visitantes. Camisetas, balas, chaveiros, canecas, 
etc. O Departamento Regional de Escola Dominical da 1ª RE já adotou a campanha e está 
confeccionando brindes. Caso você queira encomendar escreva para escoladominical@metodista.org.br 
 
2. Dia Nacional da Escola Dominical 
 
Com o objetivo de que todas as igrejas metodistas comemorem no domingo, dia 20 de setembro, o Dia 
Nacional da Escola Dominical, segue uma sugestão de celebração cúltica e gincana para que o 
departamento local possa utilizar. Construído a partir do tema “Escola Dominical feita pra mim e pra 
você”, esse material tem o intuito de ser uma sugestão para a Igreja local que deve adaptá-lo conforme a 
sua realidade e necessidade. 
 

a) Dicas para preparação da celebração  
 
1- Reúna o departamento de escola dominical, ministério de ensino e capacitação e o ministério de 

trabalho com crianças, apresente a proposta de celebração, discuta com o grupo quais as adaptações 
necessárias para a realização da celebração na igreja local; 
 

2- Estabeleça as tarefas e as pessoas responsáveis para o desempenho das mesmas. Não esqueça de 
estipular prazos e acompanhar o andamento das atividades para que não haja surpresas 
desagradáveis no dia.  

 
3- O ideal é que esta celebração seja realmente participativa e envolva todas as pessoas! 

 
 

 

 

 
b) Dicas para elaboração do culto 

 
1- Reúna o grupo que será responsável pela direção do culto 
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2- Leia a sugestão de celebração e adapte-a se acordo com a realidade da igreja 

local 
3- Defina as tarefas e as pessoas que irão executá-las. 
4- Os testemunhos, apontados durante a celebração, devem ser a respeito da importância da Escola 

Dominical na vida dessas pessoas. 
5- Como o objetivo deste culto é celebrar o dia da Escola Dominical e estimular mais pessoas a se 

comprometerem com a mesma , sugerimos que este culto aconteça no domingo a noite.  
 
 
 
 

c) Queremos saber o que aconteceu na sua comunidade 
 

Gostaríamos de saber como foi a celebração do dia da escola dominical na sua igreja, mande-nos um 
email (escoladominical@metodista.org.br) contando tudo. Não esqueça de anexar algumas fotos. Nosso 
desejo é publicar essas noticias em nosso site www.metodista.org.br 
 
Contamos com a sua participação 

mailto:escoladominical@metodista.org.br
http://www.metodista.org.br/

